
ZAPISNIK  

 

Sa sjednice 6/16 Izvršnog odbora HKS-a održane 18. listopada 2016. god. u prostorijama HKS-a, Trg 

Krešimira Ćosića 11.  Sjednica je počela u 17.00 sati. 

PRISUTNI: predsjednik gosp. Ognjen Preost mr.,  glavni tajnik gosp. Željko Gagro mr.,  

članovi: gosp. Željko Valuh,  gosp. Ivan Canjuga, Gosp. Josip Madirazza, gosp. Branko Kovačić,gosp. 

Mladen Brezić I gosp. Domagoj Kindl 

Sa sastanka su se ispričali gosp. Katić i gosp. Milivojević. 

Gosp. Preost pozdravio je prisutne te predložio slijedeći: 

 

      DNEVNI RED 

 

1. Usvajanje zapisnika s prošle sjednice 
2. Sankcioniranje osoba temeljem podnesenih prijava od strane HKS-a- izlaže gosp. Preost 
3. Okvirni plan natjecanja za 2017.god. 
4. Analiza Balkanskog prvenstva u daljinskom jahanju, Kukavica 2016 – izlaže gosp. Milivojević 
5. Razrješenja i imenovanja 
6. Razno 

 

Ad 1 

Zapisnik je jednoglasno usvojen. 

Ad 2 

Gosp. Preost obavijestio je prisutne kako se u zadnje vrijeme dogodilo nekoliko nemilih događaja za 

vrijeme sportskih natjecanja, da to smatra nedopustivim te da treba sankcionirati pojedine članove 

HKS-a. 

Nakon kraće rasprave donijeta je odluka da se predmet proslijedi Disciplinskom povjerenstvu koje će 

postupiti nakon konzultacija s predsjednikom, odvjetnikom HKS-a i gosp. Madirazzom. 

Gosp. Preost obavijestio je prisutne da je usmenim putem gosp. T. Rožmarić zatražio razrješenje s 

dužnosti predsjednika Disciplinskog povjerenstva. 

Prijedlog je jednoglasno usvojen. 

 

 

 



Ad 3 

Gosp. Preost obavijestio je prisutne da su predsjednici odbora a temeljem prijedloga klubova 

organizatora dostavili okvirni plan natjecanja za 2017.god..  

Kalendar će biti usuglašen na idućoj sjednici IO-a. 

Gosp. Brezić rekao je da je u razgovoru s dežurnim doktorom na natjecanju uvidio potrebu da svaki 

organizator osigura podlogu za pijenos ozlijeđenog te šancov ovratnik kako bi se natjecanje moglo 

nesmetano nastaviti u slučaju ozlijede i zbrinjavanja ozlijeđenog. Predlaže da se svakog organizatora 

obvezuje da osigura navedeno. 

Članovi IO-a složili su se s prijedlogom gosp. Brezića. 

 

Ad 4 

Gosp. Preost obavijestio je prisutne da je u Kukavici održano BP u daljinskom jahanju. Natjecanje je 

organizirano u organizaciji HKS-a te suorganizaciji KSBBŽ i Bijelovarsko bilogorske županije. 

Natjecanje je prošlo u naboljem redu a sama organizacija ocijenjena je kao odlična i to od strane svih 

sudionika, natjecatelja i službenog osoblja. 

Gosp. Kovačić osvrnuo se na ostvarene rezultate 3.,4. I 5.mjesto te smatra da su rezultati odlični 

obzirom na malu razliku vremena od prva dva mjesta. 

2017.god. u Zagrebu će se održat BP u dresurnom jahanju.  

 

Ad 5 

Gosp. Rajčević razrješen je dužnosti predsjednika Odbora postavljača parkura i staza. 

Za novog predsjednika Odbora predlaže se gosp. Eduard Petrović. 

Prijedlog je jednoglasno prihvaćen te će navedenim osoba biti dostavljena obavijest o razrješenju 

odnosno imenovanju. 

 

Ad 6 

Gosp. Gagro obavijestio je prisutne da je obavljen razgovor s dresurnom jahačicom iz Kanade koja je 

izrazila želju za uzimanje hrvatskog državljanstva te nastup za Hrvatsku na međunarodnim 

natjecanjima istaknuvši OI. 

U razgovor je gospođi spomenuto da se od nje očekuje određena pomoć u razvoju discipline kod nas i 

sl. a zauzvrat će joj HKS pomoći u dobivanju hrvatskog državljanstva odnosno davanju potpore za 

dobivanje istog. 



Dogovoreno je da će gosp. Gagro gospođi dostaviti elemente koje je potrebno ispuniti kako bi od 

HKS-a dobila potporu za dobivanje državljanstva. 

Gosp. Preost je napomenuo da je suradnja s HOO-om i gosp. Matešom maksimalno korektna a 

posebno od kad je gosp. Madirazza član skupštine HOO-a. 

Također je spomenuo kako HOO i dalje ima određenih problema s Ministarstvom a što ujedno utječe 

i na financiranje sportskih saveza pa tako i HKS-a. 

Obavljen je razgovor s HEP-om vezano za sponzorstvo u 2017.god. te da su šanse vrlo vjerojatne no 

točna informacija biti će uskoro poznata. 

Gosp. Preost istaknuo je kako je iz sredstava HKS-a  u periodu od 01.06. do 01.10.16. utrošeno oko 

pola miljuna kuna na natjecanja . 

Gosp. Preost predložio je članovima da se imenuje osoba koja će zastupati predsjednika u slučaju 

njegova odsutstva te predložio gosp. Madirazzu. Prijedlog je jednoglasno prihvaćen. 

 

Nakon što su iscrpljene sve točke dnevnog reda sjednica je završila u 18.40 sati. 

 

 

 

 

 

 


